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 Auditoria Interna 
 

PARECER DA AUDITORTIA INTERNA 

 

A Auditoria Interna da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, cumprindo a atribuição 

estabelecida no art. 23, inciso VI, da Resolução de Diretoria Colegiada/ANCINE nº 59, de 

02/04/2014 e em conformidade com o disposto no § 6º, art. 15 do Decreto n° 3.591, de 06 de 

setembro de 2000 c/c Decreto n° 4.304, de 16 de julho de 2002, emite parecer de auditoria interna 

sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2020. 

 

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS DA ANCINE 

A AUD vem, ao longo dos exercícios, aprimorando suas análises e avaliações em relação aos 

processos de governança, gestão de riscos e controles internos institucionais. Nos trabalhos 

desenvolvidos, estimula os gestores a melhorar seus processos de identificação, análise e 

avaliação de riscos, assim como as respostas necessárias (controles internos) para atuar nas causas 

e mitigar efeitos indesejados. 

Ainda não houve aprovação, e consequentemente implementação, da Metodologia de Gestão de 

Riscos pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle da Agência. 

Os trabalhos de auditoria, inclusive aqueles realizados por órgãos de controle, têm contribuído 

para a melhoria dos controles internos da Agência. 

Também, relata-se que considerados os trabalhos de auditoria interna, realizados no exercício de 

2020, todos os fatos relevantes referentes a controles internos nos temas auditados foram 

transcritos nos Relatórios de Auditoria Interna através de constatações e recomendações, bem 

como informações e orientações ao longo dos relatórios visando a melhoria e/ou implantação dos 

controles internos. 

Especificamente nos trabalhos de auditoria interna realizados em 2020 das atividades finalísticas, 

buscou-se analisar e avaliar os controles internos com base nos cinco componentes do Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Internal Control Integrated 

Framework – COSO-ICIF/2013: ‘ambiente de controle’, ‘avaliação de riscos’, ‘atividades de 

controle’, ‘informação e comunicação’ e ‘atividades de monitoramento’. 

Consideradas as avaliações, é possível dizer que os processos analisados possuem um ‘ambiente 

de controle’ formalizado. 

Por sua vez, no componente de ‘avaliação de riscos’, a gestão de riscos ainda é realizada 

informalmente, sem procedimentos plenamente institucionalizados. 

No componente ‘atividades de controle’, os controles internos necessitam de melhorias, para 

atender razoavelmente os objetivos dos processos analisados. 
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No componente ‘informação e comunicação’, nos processos analisados, há necessidade de 

melhorias para incrementar a qualidade e a tempestiva de informações comunicados ao público 

externo. 

No componente ‘atividades de monitoramento’, além da atividade de auditoria interna, não foram 

identificadas outras formas de controles internos regulares. 

Considerando o conjunto dos trabalhos realizados pela AUD, registramos a existência e o 

funcionamento de controles internos que auxiliam razoavelmente o alcance dos objetivos da 

ANCINE, não obstante a existência de oportunidades de melhoria registradas nos relatórios 

emitidos e demais documentos administrativos como Pareceres, Despachos e Nota Técnicas. 

Nesse sentido, ressaltam-se as constatações de fragilidades e oportunidades de melhoria 

verificadas em auditorias realizadas no âmbito dos processos de aplicação de recursos públicos 

relativos aos mecanismos de incentivo fiscal previstos nos arts. 1º, 1ºA, 3º e 3ºA da Lei nº 8.685/93 

e aos FUNCINES em projetos audiovisuais gerenciados pela ANCINE, assim como nos processos 

de execução e de gestão/fiscalização de contratos de serviços dos regimes de execução indireta, 

de registros contábeis patrimoniais no que tange aos direitos e títulos de créditos, de segurança da 

informação, de gestão patrimonial e da política de gestão de riscos e do programa de integridade.  

Como fator positivo, destacam-se os resultados evidenciados quanto aos controles das demandas 

originárias de órgãos de controle e ao comprometimento com os planos de ação frutos da reunião 

de busca conjunta de soluções entre as áreas auditadas e a AUD. 

Diante do exposto, considerando os trabalhos realizados no ano de 2020, é possível afirmar que, 

de uma forma geral, o nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco 

e de controles internos da atividade finalística da Agência pode ser considerado intermediário. É 

necessário, entretanto, que a Agência incremente medidas de gestão de riscos, como a implantação 

da metodologia e a capacitação de servidores para lidarem adequadamente com esta matéria, 

inclusive no campo da integridade. 

 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS 

No exercício de 2020 foi realizada auditoria objetivando verificar se os Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais usados pela ANCINE, especificamente no que tange aos direitos e títulos de créditos, 

evidenciam a realidade dos atos e fatos, considerando o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP), o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), as Normas Brasileiras de 

Contabilidade – Técnicas do Setor Público e demais normativos aplicáveis. 

O escopo da presente auditoria foi a verificação da confiabilidade, integridade e fidedignidade dos 

saldos mais relevantes das contas de Ativo no Balanço Patrimonial (BP) da ANCINE, comparando 

a posição final do primeiro semestre do exercício financeiro corrente (30/06/2020) com o primeiro 

semestre do exercício anterior (30/06/2019). 

Ressalta-se que, dadas as limitações inerentes ao trabalho, não foi possível verificar a 

conformidade da execução orçamentária e financeira do período auditado, uma vez que que não 

seria razoável obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar uma 

conclusão de auditoria. Os possíveis efeitos de distorções sobre os elementos auditados que não 

foram detectados representariam ou poderiam representar uma parcela substancial das 

demonstrações financeiras. Assim, propôs-se a abstenção de opinião quanto à conformidade da 

execução orçamentária e financeira do período auditado. 

Ademais, não foi avaliada a eficácia dos controles internos contábeis que se relacionam com as 

informações utilizadas para a elaboração das Demonstrações Contábeis, considerando os reflexos 
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da pandemia sobre o funcionamento das Unidades da ANCINE, com a alteração das respectivas 

rotinas administrativas e restrições de acesso dos servidores a seus locais de trabalho. 

As análises contábeis foram baseadas nas planilhas eletrônicas (excel), utilizando-se o arquivo 

“Revisão Contábil – BP”, o qual é composto pelas seguintes abas: a) Informações; b) Atual-TXT; 

c) Anterior-TXT; d) BP – Estendido; e) BP – Resumido; f) BP – Análises, disponível no site do 

Tesouro Nacional: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/publicacoes-e-orientacoes#notastecnicas, 

cujos dados foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal - SIAFI Operacional, na transação balancete, referente aos períodos supracitados. 

Foram identificadas algumas situações nas quais a Unidade Auditada não vem observando as 

normas contábeis aplicáveis ao setor público e outros normativos aplicáveis, reduzindo o grau de 

comparabilidade das informações contábeis evidenciadas. 

Tomando-se por base as orientações constantes do MCASP, os direitos, os títulos de créditos e as 

obrigações são mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração, feita a conversão, 

quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis, 

salvo se houver orientação diversa em capítulos específicos. 

Os riscos de recebimento de direitos devem ser reconhecidos em conta de ajuste, a qual será 

reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Os direitos e os 

títulos de crédito são ajustados a valor presente. Os direitos e os títulos de crédito devem ser 

ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento das 

demonstrações contábeis. O valor reconhecido como provisão deve corresponder à melhor 

estimativa de desembolso necessário para liquidar (ou extinguir) a obrigação presente na data das 

demonstrações contábeis. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de 

resultado. 

A classificação do ativo e do passivo considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, 

com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, conforme disposto na NBC TSP 

11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. 

Foram identificadas algumas situações nas quais a Coordenação de Contabilidade da ANCINE 

não vem observando as normas contábeis aplicáveis ao setor público e outros normativos 

aplicáveis, reduzindo o grau de comparabilidade das informações contábeis evidenciadas. Assim, 

é possível afirmar que os Procedimentos Contábeis Patrimoniais usados pela ANCINE, 

especificamente no que tange aos direitos e títulos de créditos, não evidenciam a realidade dos 

atos e fatos. 

Nesse sentido, os achados abordados evidenciaram fragilidades nos processos de contabilização 

que provocam distorções nas demonstrações contábeis da Agência Nacional do Cinema, cujo 

montante não foi possível estimar, referentes a registros indevidos de transações, a super ou 

subavaliações de contas do Ativo e a incorreções de classificações contábeis. Além da 

materialização dos riscos envolvidos nessas distorções, foram apuradas falhas na conciliação de 

haveres relacionados ao crédito e na inconsistência no reconhecimento contábil de provisões. 

 

CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELA 

AUDITORIA INTERNA 

Como resultado dos trabalhos de auditoria interna realizados no exercício de 2020, foram 

expedidas 122 (cento e vinte e duas) recomendações, sendo, 105 (cento e cinco) expedidas pela 

CAA e 17 (dezessete) emitidas pela CAF, classificadas da seguinte forma: 08 (oito) 

implementadas, 04 (quatro) parcialmente implementadas, 109 (cento e nove) não implementadas 

e 1 (uma) cancelada. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/publicacoes-e-orientacoes#notastecnicas
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Dentre as constatações mais relevantes, destacam-se: 

» falhas nos controles internos em relação à geração de informações confiáveis e íntegras e à 

tempestividade dos recolhimentos dos arts. 1º, 1º-A, 3º e 3º-A da Lei nº 8.685/93 ao Fundo 

Nacional da Cultura, alocado no Fundo Setorial do Audiovisual, segundo estabelece o art. 5º da 

Lei nº 8.685/93; 

» ausência de relatório no OCA sobre recolhimentos periódicos ao Fundo Nacional da Cultura, 

alocados no Fundo Setorial do Audiovisual, de recursos públicos não aplicados nos prazos 

indicados no art. 5º da Lei nº 8.685/93; 

» irregularidades em investimentos realizados por FUNCINE; 

» necessidade de revisão e atualização das Resolução de Diretoria Colegiada ANCINE nº 33/09, 

59/14 e 60/14; 

» necessidade de melhoria de competências e habilidades de servidores para lidar com a matéria 

de gestão de riscos na Agência; 

» necessidade de implementação de gestão de riscos formal na Agência; 

» necessidade de melhoria da eficácia e efetividade da política de segurança da informação da 

Agência no que tange à gestão de riscos; e 

» necessidade de regularização e atualização dos registros contábeis, no que tange ao crédito 

tributário e não tributário, a metodologia para o cálculo de perdas esperadas em valores a receber 

e as informações enviadas ao SIAFI de forma tempestivas e consistentes. 

 

Foram elaboradas recomendações para atuação dos gestores, discutidas eventualmente em reunião 

de busca conjunta de soluções, no sentido de implementar ações preventivas, detectivas e 

corretivas para mitigar riscos, aprimorar controles internos, agregar valor à gestão e, 

consequentemente, melhorar os resultados operacionais e de políticas públicas. 

As recomendações consideradas não implementadas, parcialmente implementadas ou não 

respondidas tiveram os prazos de implementação prorrogados, conforme pactuado entre a AUD e 

os responsáveis pelos processos de trabalho auditados. Destaca-se que é “responsabilidade da 

alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada implementação das recomendações 

emitidas pela UAIG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não 

realizar nenhuma ação”, conforme dispõe o item 176 da Instrução Normativa SFC/CGU nº 3, de 

9 de junho de 2017. O monitoramento dessas recomendações é realizado periodicamente em 

processos administrativos do Sistema Eletrônico de Informações e registrados também no Sistema 

e-AUD desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da CGU para gestão da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental. 

 

CONCLUSÃO 

Em nossa opinião, o Processo de Prestação de Contas Anual da ANCINE, relativo ao exercício 

de 2020, está em condições de ser submetido à apreciação do Órgão do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União. 

 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. 

 

JORGE LUIS DA ROSA GOMES 

Auditor - Chefe 


